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   ๑ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
  “ขอ ๒๑ สิทธิในการชุมนุมโดยสงบยอมไดรับการรับรอง การจํากัดการใชสิทธินี ้จะกระทํามิไดนอกจากจะกําหนดโดย
กฎหมายและเพียงเทาทีจํ่าเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพือ่ประโยชนแหงความมัน่คงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบ
เรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”.

บทวิเคราะหพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

บทนํา
 การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้นเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และเปน

หลักสากลที่ไดรับการรับรองโดยกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ภายใตขอจํากัดที่รัฐสามารถ
ตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย 
ความสงบเรยีบรอย การสาธารณสุข หรอืศลีธรรมของประชาชนหรอืการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคลอ่ืน๑ ท้ังน้ี เน่ืองจากการชุมนุมของประชาชนโดยเฉพาะในกรณีชุมนุมสาธารณะท่ีมีผูชุมนุมจํานวนมาก
และมีการชุมนุมตอเนือ่งนัน้ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไป เชน กีดขวาง
เสนทางสัญจร กอใหเกดิมลภาวะทางเสยีง หรอืขยะมลูฝอย และยงัมคีวามเสี่ยงที่จะกอใหเกดิความไมสงบ
เรียบรอยขึ้นในสังคมไดตลอดระยะเวลาของการชุมนุม ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมี
การควบคุมการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ลงนามและไดใหสัตยาบันกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เชน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส จึงไดตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะขึ้นใชบังคับเปนการเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการใชเสรีภาพ
ในการชมุนุมสาธารณะท่ีชดัเจน กาํหนดบทบาทหนาท่ีของผูจัดการชมุนุม ผูชมุนุม และหนวยงานภาครฐั
ที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุม 

 สําหรับประเทศไทยของเรานั้นไดมีการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้ึนเปนครัง้แรกเพือ่กาํหนดหลักเกณฑในการชมุนุมสาธารณะใหชดัเจนและสอดคลองกบักตกิาระหวาง

creo
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

   ๒ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวัติเมื่อ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐.
  ๓ปกรณ  นิลประพันธ. การตรากฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ The legislation on Public Assemblage. วารสาร 
AULJ Vol.๓ December, ๒๐๑๒ หนา ๓ – ๕.

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีประเทศไทยเปนภาคี๒ โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๓ ก หนา ๑๙ เมือ่วนัองัคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ
มีผลใชบังคับตั้งแตวนัพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักสากล
เกีย่วกับการชมุนมุสาธารณะ รวมทัง้สาระสําคญัและขอควรพิจารณาเก่ียวกบัพระราชบัญญตักิารชมุนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเรื่อง 
“บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังนี้

๑.  หลักสากลเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
      ความเปนมา๓ 
      การชุมนุมหรือการเดินขบวนในท่ีสาธารณะเพ่ือเรียกรองหรือแสดงออกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน้ัน

เกิดขึ้นมาชานานแลวในสังคมตะวันตก โดยเร่ิมตนมาจากการแสดงออกซ่ึงความเช่ือถือหรือศรัทธาใน
ศาสนาในสมัยจกัรพรรดิคอนสแตนตินแหงจกัรวรรดิโรมัน ตอมาการชุมนมุและเดินขบวนในท่ีสาธารณะ
ไดกลายเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมของประเทศท่ีนับถือศาสนาคริสต จากน้ันจึงครอบคลุมไปถึงการ
ชมุนมุในทีส่าธารณะเพือ่เรยีกรองหรอืแสดงออกในเรือ่งอืน่ ๆ  ดวย ในทางกฎหมายการชมุนมุสาธารณะ
ไดกลายมาเปนสิทธิตามกฎหมายโดยพัฒนามาจาก “สิทธิรองทุกข” เมื่อพระเจาจอหนทรงยอมรับ
กฎมหาบัตร (Magna Carta) ตามกฎมหาบัตรน้ันไดกําหนดใหผูแทนราษฎรมีสิทธิที่จะรองทุกขตอ
พระมหากษัตริยเพ่ือใหแกไขทุกขใหแกตนได การใชสิทธิรองทุกขในระยะเร่ิมตนน้ีเปนกรณีท่ีผูแทนราษฎร
รองทุกขตอพระมหากษัตริยโดยตรง ตอมาเม่ือระบบรัฐสภาเขมแข็งและมีผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนและฝายบริหารเปนผูใชอาํนาจในนามของพระมหากษัตรยิ สทิธริองทกุขไดพฒันามาเปน
สทิธขิองประชาชนทีจ่ะรองทกุขตอฝายบรหิารเพือ่แกไขทกุขใหแกตนแทน และมรีปูแบบทีห่ลากหลายขึน้
จากการยื่นหนังสือรองเรียนพัฒนามาเปนการรวมตัวกันเรียกรอง ณ ที่ทําการของฝายบริหารหรือ
ฝายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ การชุมนุมสาธารณะไมวาจะเปนการชุมนุมที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองหรือไม
ลวนมลีกัษณะเฉพาะ คอื ๑) การชุมนมุสาธารณะยอมมผีลกระทบตอประชาชนทีม่ไิดเขารวมการชมุนุม
อยางหลีกเล่ียงไมได ดงันัน้ ผูชมุนมุจงึมหีนาทีโ่ดยปริยายท่ีจะตองชุมนุมในลักษณะท่ีกอใหเกิดผลกระทบ
ตอผูอืน่นอยทีส่ดุ และ ๒) การชุมนมุสาธารณะยอมมคีวามเส่ียงท่ีจะเกิดความไมสงบเรียบรอยขึน้ไดเสมอ
เพราะเปนการรวมตวักนัของผูชมุนมุจาํนวนมากและมกีารชมุนุมตอเนือ่ง ซึง่แตละคนยอมมคีวามตองการ
ที่ไมเหมือนกัน มีอารมณแตกตางกัน มีความสามารถในการอดทนตอความกดดันตางกัน ปจจัยเหลานี้
อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือนําไปสูการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนขึ้นไดทั้งสิ้น 
จึงเปนท่ียอมรับกันเปนสากลวาการชุมนุมสาธารณะตองมีขอบเขต เม่ือการชุมนุมสาธารณะสงผลกระทบ
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ตอประชาชนทั่วไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ประกอบกับมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
ขึน้ตลอดระยะเวลาทีม่กีารชุมนมุ หลายประเทศจึงตรากฎหมายเพือ่ควบคุมการชุมนุมในทีส่าธารณะ
ขึ้นใชบังคับ

      กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในตางประเทศ๔ 
      ประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนประเทศที่ไมมีกฎหมายเฉพาะวาดวยการชมุนมุสาธารณะ แตสทิธิ

ในการชุมนุมสาธารณะ๕   ในสหรัฐอเมริกาไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญต้ังแตรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพ่ิมเติม
ครั้งที่ ๑ ค.ศ. ๑๗๙๑ ตอมารัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ ค.ศ. ๑๘๖๘ ไดกําหนดหามมิให
แตละรัฐตรากฎหมายหรือกระทําการใดที่มีผลเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกัน 
นอกจากนี ้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมยังเปนไปตามคําพิพากษาของศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
ในคดตีาง ๆ  เชน ในคด ีUnited States v Cruikshank ศาลมคีาํพพิากษาเปนบรรทดัฐานไววาการชมุนมุ
สาธารณะโดยสงบเพื่อเรยีกรองใหสภาคองเกรสหรอืรฐับาลดาํเนินการใด ๆ  เพื่อแกไขเยยีวยาทกุขใหแก
ตนน้ัน เปนสิทธิของประชาชนที่สหรฐัอเมรกิาตองใหการคุมครองและรบัประกันขอบเขต อยางไรกต็าม 
ธรรมชาติของการชุมนุมสาธารณะเกี่ยวพันกับคนจํานวนมาก เกี่ยวพันกับความสงบเรียบรอยในสังคม 
และอาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูทีไ่มไดเขารวมการชุมนุมสาธารณะดวย 
จึงเปนที่ยอมรับกันเปนสากลวาสิทธิในการชุมนุมสาธารณะนั้นมิใชสิทธิเด็ดขาดหากแตเปนสิทธิที่
สามารถถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งตามคําพิพากษาของศาลในคดี United States 
v Cruikshank ดังกลาวยืนยันวา การจํากัดสิทธิในการชุมนุมสาธารณะสามารถทําได แตตองทําโดย
บทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น

  ๔ฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ. ขาวสารพัฒนากฎหมาย
ลําดับที่ ๑๔ - ๔ เมษายน ๒๕๔๙.
  ๕การชุมนุมจะถือวาเปนสิทธิหรือเสรีภาพนั้นในทางวิชาการยังมีขอโตแยงอยู ซึ่งในประเทศอังกฤษและตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยถือวาการชุมนุมเปนเสรีภาพ แตในสหรัฐอเมริกาการชุมนุมถือวาเปนสิทธิ.
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

      นอกจากนี้ ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวจะถือเปนหลักวาการชุมนุม
สาธารณะท่ีมเีจตนาเพ่ือกอใหเกดิความไมสงบเรยีบรอยเปนการกระทําทีไ่มชอบดวยกฎหมาย และการ
ชุมนุมสาธารณะในสถานท่ีสวนบุคคลไมผิดกฎหมาย เวนแตจะมีผลเปนการรบกวนความเปนอยูโดยปกติสุข
ของผูอื่น สวนการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะหากเปนถนนสาธารณะ อาจเปนการละเมิดเนื่องจาก
เปนการบุกรุกสถานท่ีของผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาถนนสาธารณะน้ัน และอาจเปนการรบกวน
ความเปนอยูโดยปกติสขุของผูอืน่ดวย และหลายประเทศไดตรากฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) รับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และ ๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการชมุนมุสาธารณะใหกระทบตอประชาชนท่ีมไิดเขารวมกบัการชมุนุมหรอืมไิดเหน็ดวยกบัการชุมนมุ
นอยที่สุด เชน Public Order Act ๑๙๘๖  ของประเทศอังกฤษ หรือ décrét loi ๒๓ - ๑๐ - ๑๙๓๕ 
ของฝรั่งเศส Public Assembly Act ๑๙๘๕ ของฟลิปปนส Peaceful Assembly Act ๑๙๙๒ ของ
รัฐควีนสแลนดของออสเตรเลีย Public Assembly Act ๑๙๙๗ ของเอสโทเนีย เปนตน ทั้งนี้ กฎหมาย
เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศตาง ๆ ดังกลาวมีกรอบและขอบเขตในการชุมนุมสาธารณะ
ดังนี้ ตองเปนการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและไมมีวัตถุประสงคที่ฝาฝนกฎหมาย ผูจัดการ
ชุมนุมตองแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนากอน ๓ - ๗ วัน ผูชุมนุมตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝน
กฎหมายหรือลวงละเมิดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เจาหนาทีส่ามารถกําหนดเงือ่นไขในการชุมนมุได
หากเชื่อไดวาการชุมนุมนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือความไมสงบเรียบรอย และ
เจาหนาทีม่อีาํนาจหามหรอืจาํกดัการชมุนุมทีเ่ปนการบกุรกุทรพัยสนิของผูอืน่หรอืทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสราง
ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร โบราณคดี วิทยาศาสตร และสถาปตยกรรม

๒.  กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย
       กฎหมายท่ีเกีย่วของกับการชุมนุมในประเทศไทยน้ันมเีปนจาํนวนมากท้ังกฎหมายทีร่บัรอง

และสงเสรมิการใชเสรภีาพในการชมุนมุ ซึง่ปรากฏอยูในบทบญัญตัริฐัธรรมนญูโดยอาจบญัญตัเิสรภีาพ
ในการชุมนุมสาธารณะไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนตน
หรอืบญัญตัถิงึเสรภีาพในการชุมนมุสาธารณะไวในสวนหนึง่ของบทบัญญตัใินเรือ่งสทิธแิละเสรีภาพ เชน 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๙ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๔๗๕ แกไขเพิม่เติม พทุธศกัราช ๒๔๙๕ เปนตน กฎหมายท่ีจาํกดัเสรีภาพในการชุมนมุ ไดแก พระราช
บญัญตักิฎอยัการศึก พระพทุธศกัราช ๒๔๕๗ พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 
๒๕๔๘ กฎหมายท้ังสองฉบับนี้สอดคลองกับขอยกเวนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือในระหวางเวลา
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังเปนกฎหมายอีกฉบับหน่ึงท่ีถูกนํามาใชในการบริหาร
จัดการการชุมนุม และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคกับการชุมนุม เปนกฎหมายท่ีถูกนํามาใชในการต้ังขอกลาวหา
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กับผูชุมนุม เชน ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน

       สําหรับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
       พระราชบัญญัติฉบับน้ีถือเปนกฎหมายท่ีไดรับการตราข้ึนเปนการเฉพาะเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ

การชุมนุมสาธารณะใหชัดเจนและสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองที่ประเทศไทยเปนภาคี โดยมีสาระสําคัญ คือ

       ๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย กฎหมายนี้ไมใชบงัคบัแกการชมุนมุสาธารณะ ดงัตอไปนี ้
การชุมนุมเนือ่งในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแหงทองถิ่น การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริม
การทองเท่ียว หรอืกจิกรรมอ่ืนเพื่อประโยชนทางการคาปกต ิการชมุนมุภายในสถานศกึษา การชมุนุมหรอื
การประชุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง
ในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้ง แตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

       ๒) บทนิยามที่สําคัญ
          “การชมุนุมสาธารณะ” หมายความวา การชมุนุมของบคุคลในท่ีสาธารณะเพือ่เรยีกรอง 

สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยแสดงออกตอประชาชนท่ัวไป และบุคคลอ่ืน
สามารถรวมการชุมนุมนั้นได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม

          “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของแผนดินที่ใช
เพื่อสาธารณะประโยชนหรอืสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกันหรอืท่ีหนวยงานของรฐัมไิดเปนเจาของแตเปน
ผูครอบครองหรอืใชประโยชน บรรดาซึ่งประชาชนมคีวามชอบธรรมท่ีจะเขาไปได รวมตลอดทั้งทางหลวง
และทางสาธารณะ

creo
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

          “ผูจดัการชุมนมุ” หมายความวา ผูจดัใหมกีารชมุนุมสาธารณะ และใหหมายความรวมถงึ
ผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซึ่งเชิญชวนหรือนัดใหผูอื่นมารวมการชุมนุมสาธารณะ
โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณทําใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น

          “ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุมสาธารณะไมวา
จะเขารวมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัดของผูจัดการชุมนุมหรือไม

          “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐบาล 
องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานอื่นของรัฐ

          “ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ
หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมีหนาที่รับแจงการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

      ๓) รฐัมนตรผีูรกัษาการ ใหนายกรฐัมนตรเีปนผูรกัษาการตามกฎหมายนี ้และใหมอีาํนาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้

      ๔) บททั่วไป
          ๔.๑) กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการ

ใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
          ๔.๒) กําหนดสถานที่ตองหามในการจัดการชุมนุมสาธารณะ 
          ๔.๓) กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน

 หรือการใชบริการสถานที่ตามที่กฎหมายกําหนด
          ๔.๔) กาํหนดใหหนวยงานของรฐัอาจจดัใหมสีถานทีเ่พือ่ใชสาํหรบัการชมุนุมสาธารณะ
      ๕) การแจงการชุมนุมสาธารณะ 
          ๕.๑) กําหนดใหผูประสงคจะจัดการชุมนุมตองแจงวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา 

และสถานที่ชุมนุมตอผูรับแจงกอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
          ๕.๒) กาํหนดหลักเกณฑใหผูรบัแจงมคีาํสัง่หามชมุนุม การอทุธรณและพจิารณาวนิจิฉยั

อุทธรณ
          ๕.๓) กาํหนดหลักเกณฑการขอผอนผนักรณไีมสามารถแจงการชมุนุมไดภายในกาํหนด

เวลากอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
          ๕.๔) กําหนดใหผูรับแจงและผูรับคําขอผอนผันเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
          ๕.๕) กําหนดกรณีที่ถือวาเปนการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
      ๖) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม 
          ๖.๑) กําหนดหนาที่ของผูจัดการชุมนุม 
          ๖.๒) กําหนดหนาที่ของผูชุมนุม 
          ๖.๓) กาํหนดใหผูชมุนมุจะเดนิขบวนหรอืเคลือ่นยายการชมุนุมไดตอเมือ่ไดแจงลวงหนา

ตอหัวหนาสถานีตํารวจซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้นเปนการลวงหนา
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          ๖.๔) กาํหนดใหผูชมุนุมตองเลกิการชมุนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผูจัดการชมุนมุ
ไดแจงไวตอผูรับแจง และหากประสงคจะใหมีการชุมนุมตอไปใหแจงขอขยายระยะเวลาตอผูรับแจง
ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไว

      ๗) การคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนมุสาธารณะ
          ๗.๑) กาํหนดเจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะ และอํานาจหนาท่ีของเจาพนกังาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
          ๗.๒) กาํหนดใหสาํนักงานตาํรวจแหงชาตแิละหนวยงานประชาสมัพนัธของรฐัจดัหรอื

ประสานใหมีการประชาสัมพันธเปนระยะเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมนอยที่สุด
          ๗.๓) กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดําเนินการในกรณีมีการชุมนุม

สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย ฝาฝนกฎหมาย หรือไมปฏิบัติที่กฎหมายกําหนด
          ๗.๔) กําหนดใหศาลพิจารณาคําขอใหมีคําสั ่งใหผู ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ

เปนการเรงดวน และใหคําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด 
          ๗.๕) กําหนดหลักเกณฑการประกาศพื้นทีค่วบคุม และกําหนดผูรับผิดชอบควบคุม

สถานการณเพื่อใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล 
          ๗.๖) กําหนดอํานาจของผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุม

สถานการณดาํเนนิการใหมีการเลกิการชมุนุมสาธารณะ หากยงัคงมผีูชมุนุมอยูในพืน้ท่ีควบคมุหรือเขาไป
ในพื้นที่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

          ๗.๗) กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอํานาจสั ่งใหผู ชุมนุมยุติ
การกระทําใด ๆ  ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเปนอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอื่น
จนเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง 

          ๗.๘) กาํหนดใหเจาพนักงานดแูลการชมุนุมสาธารณะ ผูควบคมุสถานการณ ผูซึ่งไดรบั
มอบหมายจากผูควบคมุสถานการณ หรอืผูซึ่งปฏิบตัหินาท่ีตามคาํสั่งของบคุคลดงักลาวเปนเจาพนกังาน

creo
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา
ความอาญา

      ๘) บทกําหนดโทษ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ีตองรับโทษตามที่
กฎหมายไดกําหนดไว

๓. บทวเิคราะหพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
      จะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีเจตนารมณสําคัญเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ

การชุมนุมสาธารณะใหชัดเจนเพ่ือใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปดวยความสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือน
ตอความม่ันคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจน
สขุอนามยัของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชทีส่าธารณะ และไมกระทบกระเทอืนสทิธิ
และเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวย
สทิธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง รวมทัง้หลกัสากลท่ีวาการชุมนมุสาธารณะตองมขีอบเขต สามารถถูก
จํากัดไดภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และผูชุมนุมมีหนาที่โดยปริยายที่จะตองชุมนุมในลักษณะที่
กอใหเกิดผลกระทบตอผูอื่นนอยที่สุด อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้ยังมีขอควรพิจารณาในประเด็น
ที่สําคัญ ดังนี้

      ๑) สถานทีต่องหามชมุนมุสาธารณะ ตามมาตรา ๗ ของพระราชบญัญตันิีห้ามมใิหชมุนมุ
สาธารณะบริเวณสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแต
สมเด็จเจาฟาขึน้ไป หรอืผูสาํเรจ็ราชการแทนพระองค หรอืสถานทีพ่าํนักของพระราชอาคนัตกุะ รวมถึง
ภายในพืน้ทีข่องรฐัสภา ทาํเนียบรฐับาล และศาล นอกจากน้ี ในกรณีทีม่คีวามจําเปนเพ่ือประโยชนแหง
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหามมิใหชุมนุมในรัศมีไมเกิน ๕๐ เมตรรอบรัฐสภา ทําเนียบ
รฐับาล และศาลได โดยใหคาํนงึถงึจาํนวนของผูเขารวมชุมนมุและพฤติการณในการชุมนมุประกอบดวย 
หากพิจารณาการหามชุมนุมสาธารณะภายในพ้ืนที่ของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลดังกลาวแลว
จะเห็นไดวาสถานท่ีดังกลาวเปนสถานท่ีซึ่งปกติผูชุมนุมไปชุมนุมเพ่ือเรียกรองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อยูแลว เนื่องจากเปนที่อยูของหัวหนาฝายบริหารหรือรัฐบาลท่ีมีอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหา
ความเดอืดรอนของผูชมุนมุ ดงันัน้ การหามชมุนุมในพืน้ทีด่งักลาวจงึอาจไมสอดคลองกบัความเปนจรงิได

      ๒) การแจงการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัตินี้กําหนดให
ผูประสงคจะจัดการชุมนุมตองแจงวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชมุนุมตอผูรับแจงกอน
เริม่การชุมนมุไมนอยกวา ๒๔ ชัว่โมง ทัง้นี ้ตามวิธกีารท่ีรฐัมนตรีประกาศกําหนดซ่ึงตองเปนวธิทีีส่ะดวก
แกผูแจงและตองแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย โดยผูฝาฝนไมแจงการชุมนมุสาธารณะภายใน
ระยะเวลาและวิธกีารทีก่าํหนดนัน้ ตองรบัโทษปรบัไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากพจิารณาบทบญัญตัดิงักลาว
แลวจะเห็นไดวามีจุดมุงหมายเพ่ือใหเจาหนาที่ไดรับทราบเขาไปดูแลการชุมนุมมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยในท่ีชุมนุม และเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคคลอ่ืนในการใชท่ีสาธารณะไมใหไดรับผลกระทบ
จนเกินสมควรแกเหตุ อยางไรก็ดี การกําหนดวิธีการแจงการชุมนุมสาธารณะจะตองไมมีรายละเอียด
ที่มากเกินไปจนอาจเปนภาระแกผูใชเสรีภาพในการชุมนุมได



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๓๗จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

     ๓) หนาที่ของผูจัดการชมุนมุและผูชมุนมุ ตามมาตรา ๑๕ ถงึมาตรา ๑๘ ของพระราชบญัญตัน้ีิ
ไดกําหนดหนาทีข่องผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมไวหลายประการพรอมกําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝน
เอาไว เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปโดยเปนระเบียบเรียบรอยและเปนการแสดงใหเห็นวาการใช
เสรีภาพในการชุมนุมจะตองไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น เชน ผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ดูแล
และรบัผดิชอบการชมุนมุสาธารณะใหเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ดแูลและรบัผดิชอบการชุมนมุ
สาธารณะไมใหเกิดการขัดขวางเกินสมควรตอประชาชนที่จะใชทีส่าธารณะ และผูชุมนุมมีหนาทีไ่มกอ
ใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนที่จะใชทีส่าธารณะ ไมบุกรุก ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวย
ประการใด ๆ ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอืน่ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของ
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ เปนตน มีขอสังเกตวาการกําหนดบทบาทหนาที่ดังกลาวจะตอง
ไมมากจนกลายเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของผูชุมนุม

๔. บทสรุป
      “การชุมนุมสาธารณะ” เพื่อเรยีกรองหรอืแสดงออกในเรื่องใดเรื่องหน่ึงน้ันจะตองเปนการ

ชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ผูจัดการ
ชุมนุมและผูชุมนุมจะตองเคารพและไมลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่โดยเฉพาะประชาชน
โดยทั่วไปท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกบัการชมุนมุนั้น ๆ   นอกจากนี้ ภาครฐัจะตองสงเสรมิและใหความรูท่ีถูกตอง
เก่ียวกบัการใชสทิธิและเสรภีาพของประชาชน เพื่อใหการชมุนุมสาธารณะเปนไปตามหลกัสากลดงัเชน
การชุมนุมสาธารณะของประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ รวมทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยหรือเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ

      อนึ่ง สําหรับประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื ่องตาง ๆ ซึ่งจะตองออกตามความใน
พระราชบญัญติันี้ คอลัมน การปฏิรปูกฎหมาย : LAW REFORM จะขอนาํเสนอในวารสารจลุนติฉิบบัตอไป 
เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงหลักเกณฑของการชุมนุมสาธารณะอยางครบถวน
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